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ACTA DEL PLENARI Núm. 2 

 

CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

                                                  2 d’octubre de 2019 

 

 

A la Sala d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, presidida per l’Im. Sr. Ferran 
Mascarell i Canalda, president del Consell Municipal del Districte, i en presència de 
l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra la sessió extraordinària del 
Consell Plenari del Districte de Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt.  
 
Hi són presents els consellers i les conselleres: 
 
Grup municipal de Barcelona en Comú:  
 
Sra. Judith Calabria Cortecans 
Sra. Àngels Tomás Gonzalo 
Sr. Jordi Farriol Fonoll 
Sra. Cristina Carrera Viñoles 
Sr. Yusef Quadura Izquierdo 
 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:  
 
Sra. Núria Pi Martínez 
Sra. Olga Hiraldo i Martí 
Sr. Guillem Roma Batlle 
Sr. Miquel Colomé Ferrer 
Sr. Marc Bosch Matas 

 
Grup municipal de Junts per Catalunya:   
 
Sra. Sílvia Manzano Quintana 
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez 

   
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya:  
 
Sr. Alberto Lacasta Huelin 
Sra. Mercè Saltor Guinjoan 

 
Grup municipal de Ciutadans:  
 
Sr. Jordi Bea Costa 
   
Grup municipal de Barcelona pel Canvi: 
Sr. Jordi Daura Molins 
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Excusa la seva absència el Sr. Gabriel Morcillo Figueras, del Grup municipal de 
Junts per Catalunya. 
 

Inici de la sessió a les 18.35 hores 

 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. Presa de possessió del president del Consell del Districte, Ilm. Sr. Ferran Mascarell i 
Canalda. 
 
A. PART INFORMATIVA 
 
2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de 2 d’agost de 2019 que nomena 
conseller del Districte de Gràcia el senyor Gabriel Morcillo Figueras, en substitució del 
senyor Xavier Farrés Torracabota, i de la seva presa de possessió del càrrec. 
 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de juliol 
de 2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte. 
  
4. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals. 
 
5. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus.  
 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de juliol 
de 2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de 
Districte. 
  
7. RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del Consell 
de Districte en el Consell Ciutadà del Districte.  

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri dels consellers i 
conselleres de Districte designats per cadascun dels grups polítics municipals.  

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de 26 de setembre 
de 2019, per la qual es nomenen consellers/es ponents en cadascun dels diferents 
àmbits d’actuació sectorial i se’ls adscriu als diferents barris.  
 
B. PART DECISÒRIA 
 
10. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les normes 
reguladores del funcionament dels districtes, les comissions consultives de govern de 
caràcter preceptiu i designació dels seus membres.  
 
11. APROVAR la constitució de les Comissions de Treball i dels Consells Sectorials i 
d’Equipament previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes i 
designació dels seus membres. 
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12. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament de la Sra. Olga Hiraldo vicepresidenta del 
Consell del Districte de conformitat amb allò disposat a l’article 15 de les normes 
reguladores del funcionament dels districtes.  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Presa de possessió del president del Consell del Districte, Ilm. Sr. Ferran 
Mascarell i Canalda. 
 
Seguidament, el Secretari dona lectura de la fórmula de jurament o promesa del 
càrrec:  
 
“Sr. Ferran Mascarell i Canalda, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Consell del Districte de 
Gràcia, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona?”  
 
“Ho faré amb lleialtat al mandat democràtic del poble de Catalunya. Ho prometo, per 
tant, per imperatiu legal, amb el compromís explícit de treballar a favor de la llibertat 
dels presos, les preses i els exiliats i les exiliades del nostre país i, òbviament, per 
treballar pel progrés en l’àmbit de la democràcia, la justícia i la prosperitat i el benestar 
dels ciutadans i les ciutadanes que viuen a Gràcia i al conjunt de la ciutat, i ho faré –si 
m’ho permeteu, també– al servei de la millor política possible, aquella política que, per 
sobre de tot, desfà nusos al servei i el benefici de la ciutadania.” 
 
A continuació, el senyor president comenta que és un plaer per a ell ser conseller del 
districte i dona les gràcies a tots els presents, als consellers, al regidor del districte i a 
les persones que avui els acompanyen. És un honor per a ell tornar a ser aquí i fer 
aquesta funció que ja havia fet fa uns quants anys. Va ser un període molt ric 
personalment i està convençut que aquest també ho serà. I si és ric per als qui fan la 
funció política, s’enriqueix la pràctica de la política, i, per tant, també seran rics els 
beneficis que es puguin produir per al conjunt del districte, que intentaran que siguin 
molts. 
 
No pot deixar de començar la sessió sense tenir present que hi ha uns veïns de la Vila 
de Gràcia que estan empresonats i que hi ha uns veïns que en són pares, germans i 
amics, que estan vivint un moment excepcional. Per això considera que s’ha de 
manifestar a tot arreu i creu que és de consciència manifestar-ho en aquest ple. 
Aquest és un acte polític que té el deure i l’obligació de fer notar a tothom la solidaritat, 
sobretot venint d’una vila com la Vila de Gràcia, d’un districte com el de Gràcia. Cal fer 
notar a tothom que una de les característiques d’aquest districte és, justament, la 
pràctica de la solidaritat democràtica, de la bona democràcia, i, per tant, la pràctica 
d’aquesta política va encarada cap a totes aquelles persones que, per raons 
incomprensibles, avui no gaudeixen dels beneficis de la vida democràtica. 
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El districte té molts reptes, reptes importants. La gran diferència entre el període de 
l’any 2000, quan va ocupar aquest càrrec, i ara és que té la impressió que els reptes, 
que aleshores eren molt locals, molt propis d’aquest entorn, avui han adquirit una 
dimensió molt global, com la sostenibilitat o el medi ambient, per exemple. 
 
Però també l’habitatge és una realitat que té una dimensió local, i és aquí on es 
pateixen les males conseqüències, però també és veritat que les solucions o les 
maneres de treballar-les tenen una dimensió molt global. Amb aquesta realitat és amb 
la que creu que es trobaran els propers anys, i considera que és molt convenient que 
expressi avui, el primer dia, que, fent les funcions de president d’aquest Consell, es 
posa al servei, des del punt de vista de la màxima lleialtat institucional, de totes les 
persones que componen aquest Consell Plenari, i especialment del regidor executiu, 
perquè li costa poc d’entendre les dificultats de la feina, tenint en compte que va fer 
aquesta feina quatre anys. Sap que, encara que pertanyin a formacions polítiques 
diferents, hi ha un benefici comú, que és el de fer-s’ho venir bé perquè l’esforç de 
tothom coincideixi amb el resultat que necessiten, que és que el conjunt de la 
ciutadania en tregui bons beneficis. 
 
Avui és un bon dia per expressar la seva convicció que és important la lleialtat entre 
tots els que componen aquest Consell en benefici del Districte de Gràcia. Només han 
de fer una cosa: aplicar amb convicció tot allò que pensen, però, a més a més, pensar 
que al darrere sempre hi ha un resultat que té a veure amb la ciutadania, amb la gent, 
amb les persones, i, per tant, posant les persones en primer pla, moltes vegades les 
diferències polítiques es difuminen en gran mesura.  
 
Aquest és el seu pensament i és el que intentarà fer des d’aquest Consell a partir del 
dia d’avui, amb el regidor i totes les persones que l’integren. 
 
Continua la seva intervenció explicant que les funcions d’aquest Consell estan molt 
ben definides en l’organigrama municipal, en el Reglament municipal: aprovar el 
Reglament intern d’organització i funcionament del districte; proposar a l’òrgan 
municipal competent l’aprovació d’instruments d’ordenació urbanística; aprovar el 
Programa d’actuació del districte i sotmetre’l al Consell municipal; proposar als òrgans 
de govern municipal la inclusió dels punts de l’ordre dia i traslladar les propostes 
d’acord; elaborar estudis sobre les necessitats del districte; emetre informes preceptius 
d’acord amb el que preveu el Reglament orgànic municipal, i aprovar el programa 
d’actuació municipal, entre d’altres. Tot un conjunt de funcions que estan perfectament 
definides, com també queden molt ben definides les funcions del regidor i les funcions 
del president del Consell. 
 
Les funcions del president del Consell són, bàsicament, les d’impuls i representació. 
Per tant, no tenen dimensió executiva. Intentarà fer bé la feina que li assigna el 
Reglament municipal, impulsar i representar el conjunt de les iniciatives que puguin ser 
beneficioses per als veïns i les veïnes del districte. 
 
Amb aquestes intencions, i amb la convicció que el Districte de Gràcia pot ser un 
referent de vida cívica, un referent de vida comunitària, un referent d’innovació i un 
referent de modernitat en el sentit urbà de la paraula, dona pas a aquestes sessions, 
que espera que durant els propers anys siguin al més positives possible per als 
ciutadans i les ciutadanes, per a les dones i els homes que viuen a Gràcia. 
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Dona les gràcies i espera la col·laboració de tothom, que els veïns entenguin les 
dificultats del regidor i dels que els representen i, alhora, que el regidor i els consellers 
no oblidin que treballen bàsicament i essencial per als veïns i les veïnes de Gràcia. 
 
A continuació, dona pas a la sessió extraordinària. 
 
A. PART INFORMATIVA 
 
El president dona compte dels decrets d’Alcaldia i de les comunicacions dels grups 
que interessen la configuració del cartipàs del Districte: 
 
Es dona compte al Consell Plenari del Districte: 
 
2. RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de 2 d’agost de 2019 que nomena 
conseller del Districte de Gràcia el senyor Gabriel Morcillo Figueras, en substitució del 
senyor Xavier Farrés Torracabota, i de la seva presa de possessió del càrrec. 
 
3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de juliol 
de 2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte. 
  
4. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals.  
 
5. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus.  
 
6. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de data 24 de juliol 
de 2019, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de 
Districte. 
  
7. RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del Consell 
de Districte en el Consell Ciutadà del Districte.  

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri dels consellers i 
conselleres de Districte designats per cadascun dels grups polítics municipals.  

 
9. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del regidor del Districte de 26 de setembre 
de 2019, per la qual es nomenen consellers i conselleres ponents en cadascun dels 
diferents àmbits d’actuació sectorial i se’ls adscriu als diferents barris.  

  
B. PART DECISÒRIA 
 
10. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’article 32 de les normes 
reguladores del funcionament dels districtes, les comissions consultives de govern de 
caràcter preceptiu i designació dels seus membres. 
 
11. APROVAR la constitució de les comissions de treball i dels consells sectorials i 
d’Equipament previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes i 
designació dels seus membres. 
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Explica que tractaran els punts 10 i 11 
conjuntament.  
 
Després de llegir-ne els enunciats, el senyor Mascarell dona pas a les diferents 
intervencions. Explica que seran intervencions d’un minut, temps que es va acordar en 
la Junta de Portaveus, per part dels diferents grups, començant per Barcelona pel 
Canvi, de menor a major representació. 
 
Intervé el Sr. Daura (BxC). Explica que votaran favorablement en aquests dos punts. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). Explica que també hi votaran favorablement. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Declara que hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Diu que hi votaran a favor, i agraeix que hagin inclòs el 
canvi de nom que van proposar des del seu grup municipal dels dos consells, de 
canviar Medi Ambient i Sostenibilitat, per passar-se a dir Consell d’Emergència 
Climàtica, i que el Consell de Polítiques Socials passi a ser el Consell d’Habitatge i 
Polítiques Socials, perquè consideren que el problema d’habitatge és força greu al 
districte. 
 
D’altra banda, vol destacar també que han triat els consellers i les conselleres en 
funció de la proximitat, de manera que cadascú portarà el barri on viu. L’altre aspecte 
pel qual els han triat és pel seu coneixement i experiència. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que votaran a favor dels dos punts. En la línia del 
que ha comentat la portaveu del Grup municipal d’ERC, que va fer aquesta proposta 
de canvi de nom, explica que l’han acceptat de bon grat perquè, de fet, la Regidoria de 
l’Ajuntament de Barcelona que tracta aquests temes d’emergència climàtica també ha 
incorporat aquesta expressió en el títol, i creuen que és coherent i bo per al districte. 
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Conclou que queden aprovats els punts 10 i 11 
per unanimitat de tots els grups. 
 

S’aproven per unanimitat. 
 

12. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament de la Sra. Olga Hiraldo vicepresidenta del 
Consell del Districte de conformitat amb allò disposat a l’article 15 de les normes 
reguladores del funcionament dels districtes.  
 
Intervé el Sr. Mascarell (president). Fetes les reunions pertinents entre els grups, la 
proposta com a vicepresidenta del Consell del Districte és la senyora Olga Hiraldo, del 
Grup municipal d’ERC. 
 
Cedeix la paraula als diferents grups municipals. 
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Intervé el Sr. Daura (BxC). El seu grup entén que ERC és el segon grup amb més 
consellers en aquest districte i no veuen cap inconvenient en el fet que la senyora 
Hiraldo en sigui la vicepresidenta. 
 
Intervé el Sr. Bea (C’s). El seu vot és d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Hi voten a favor. 
 
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). Hi voten a favor. 
 
Intervé la Sra. Pi (ERC). Hi voten a favor. 
 
Intervé el Sr. Farriol (BC). Hi voten a favor. 
 
 
S’aprova la proposta amb el vot a favor dels grups municipals de Barcelona pel Canvi, 
PSC, Junts per Catalunya, ERC i Barcelona en Comú, i l’abstenció del Grup municipal 
de Ciutadans. 
 
Després del recompte de vots, el senyor Mascarell dona l’enhorabona a la nova 
vicepresidenta del Consell. 
 

I tractats tots els punts de l’ordre del dia de la sessió extraordinari es dona per 

finalitzada, per tal de donar pas a la sessió ordinària. 

 

 

 

El president,                                                                                 El secretari del Consell, 

 

 

 

Ferran Mascarell i Canalda                                                             Rufino García Pérez 
 

 


